
Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. окомври 2019 г. 

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 на Комисията от 23 септември 2019 година за 
установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта 
на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 
(електронни формуляри) (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2019/1753 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 
година относно действието на Съюза след присъединяването му към Женевския акт на 
Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания 

 Женевски акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и 
географските указания 

 Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета от 10 октомври 2019 
година за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и 
домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, за изменение 
на регламенти (EО) № 808/2004, (EО) № 452/2008 и (EО) № 1338/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент (EО) № 1177/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EО) № 577/98 на Съвета (текст от 
значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията от 30 септември 2019 година за 
определяне на правила за функционирането на системата за управление на 
информацията относно официалния контрол и нейните компоненти (Регламент за 
IМSOC) (текст от значение за ЕИП) 

 Решение (ЕС) 2019/1798 на Европейския парламент и на Съвета от 14 октомври 2019 
година за назначаване на европейски главен прокурор на Европейската прокуратура 

 Решение на Европейския орган за безопасност на храните от 19 юни 2019 година 
относно вътрешните правила, свързани с ограниченията на определени права на 
субекти на данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на 
функционирането на ЕОБХ 

 Препоръка (ЕС) 2019/1658 на Комисията от 25 септември 2019 година относно 
транспонирането на задълженията за икономии на енергия съгласно Директивата 
относно енергийната ефективност 

 Препоръка (ЕС) 2019/1659 на Комисията от 25 септември 2019 година относно 
съдържанието на всеобхватната оценка на потенциала за ефективно отопление и 
охлаждане по член 14 от Директива 2012/27/ЕС 

 Препоръка (ЕС) 2019/1660 на Комисията от 25 септември 2019 година относно 
изпълнението на новите разпоредби за измерване и фактуриране от Директива 
2012/27/ЕС за енергийната ефективност 

 Препоръка (ЕС) 2019/1665 на Комисията от 30 септември 2019 година относно мерки 
за предотвратяване и управление на кризи в съответствие съгласно член 33, параграф 
3, първа алинея, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета (взаимоспомагателни фондове) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-673/17 

За инсталиране на "бисквитки" е необходимо активно съгласие от интернет потребителите 

 Решение на Съда по дело C-18/18 

Правото на Съюза допуска да се разпореди на доставчик на хостинг услуги като Фейсбук да 
премахва коментари, които са дословно идентични, а при определени условия - и смислово 
равностойни на вече обявен за незаконен коментар 
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